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Resumo 

O respeito aos critérios de normalização e formatação definidos pelo evento, são 
condições para que os trabalhos sejam publicados. Devido exigências de editoração, 
que considera que a qualidade gráfica e de normas em documentos eletrônicos 
devem apresentar as mesmas características da publicação impressa, solicitamos 
aos autores uma atenção especial à normalização e formatação dos trabalhos, que 
segue descrita e exemplificada neste documento. Para facilitar o trabalho de 
formatação, criamos este documento-modelo, que deve ser utilizado na digitação 
do trabalho. Para utilizar este modelo, basta digitar o seu texto sobre o texto 
apresentado ou utilizar as opções de Estilos e formatação do Word, pois foram 
criados estilos para cada elemento do texto, tais como, Título, autor, resumo, citação 
direta longa, texto, entre outros. Estes estilos pré-definidos podem ser aplicados 
diretamente ao texto, mas, caso o autor não saiba como utilizar este recurso do 
Word, descrevemos a formatação de cada um dos elementos do texto. Lembramos 
que, os trabalhos que não utilizarem este modelo de documento, mesmo que 
aprovados pela comissão científica, não serão publicados. O III SICI - Seminário 
de Iniciação Científica Interdisciplinar, ocorrerá paralelamente as atividades do III 
Seminário Integrado de Conhecimento de Áreas Multidisciplinares e do III Encontro 
Acadêmico da FAMA. Para o conteúdo do resumo, quando o trabalho esta inscrito 
nas modalidades Comunicação e Pôster, eles deverão ter os mesmos itens na sua 
composição, que são descritos na sequência deste documento, pois se tratam 
necessariamente de apresentação de resultados de pesquisa realizada ou em 
andamento.  Lembrando que o conteúdo deste resumo deverá conter entre 200 e 
300 palavras. Para fazer esta verificação, utilize o recurso “Contar palavras”, 
disponível no Word. 
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Introdução 

Este documento apresenta as instruções para a elaboração e envio de 
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trabalhos, para a participação no O III SICI - Seminário de Iniciação Científica 

Interdisciplinar, ocorrerá paralelamente as atividades do III Seminário Integrado de 

Conhecimento de Áreas Multidisciplinares e do III Encontro Acadêmico do curso de 

Pedagogia, que deverá ser feita por meio do Sistema de Submissão de Trabalhos.  

Estas instruções se distribuem em 5 subitens. O primeiro trata das 

Modalidades de Submissão de trabalhos; o segundo apresenta as Orientações 

Gerais quanto a Estrutura e Formatação dos Trabalhos, que se subdivide em 

Instruções de Formatação dos Elementos da Apresentação do Trabalho, Instruções 

de Formatação do Corpo do Texto e Instruções para formatação da Lista de 

Referências; o terceiro apresenta as regras para a Avaliação dos Trabalhos; o 

quarto apresenta Considerações Finais do documento; e o último lista as referências 

utilizadas para compor este documento. 

Modalidades de Submissão de trabalhos  

Cada pesquisador poderá enviar até três trabalhos individuais ou coletivos. 

Os trabalhos coletivos podem ter no máximo 4 autores. Todos os autores que 

constarem no trabalho devem ter realizado a inscrição e o pagamento. 

O evento oferece a possibilidade da submissão de dois tipos de trabalhos: 

Artigo e Resumo Expandido, que poderão ser comunicados ou apresentados em 

pôster. E, independente do tipo de trabalho, todos estes textos precisam apresentar 

uma introdução contendo problema de pesquisa que foi investigado e/ou objetivo da 

pesquisa, referencial teórico, metodologia e resultados e discussões e 

considerações finais, bem como, seguir as normas apresentadas no tópico 

“Normalização, Formatação e Elementos do Texto” e também terem sido submetidos 

a uma revisão de língua portuguesa. 

Todos os tipos de trabalho podem ser escritos por até 4 autores, excetuando-

se o orientador(a) que deve aparecer caracterizado(a) como “orientador(a)”, logo 

abaixo dos autores. 

Comunicação 

É um trabalho único, sua apresentação se dá de forma oral, com tempo de 15 

minutos, com discussão no final das apresentações de cada sessão. Os trabalhos 



 
nessa modalidade deverão conter entre 10 e 15 páginas para o artigo e 4 a 6 

páginas para o resumo expandido, excluindo-se as referências e o resumo. Esta 

modalidade de trabalho deverá relatar pesquisas empíricas ou teóricas 

concluídas ou em andamento. 

Pôster 

É um trabalho único, sua apresentação se dá por meio da exposição em 

painéis em local, data e horário a ser estipulado pela organização do evento. O(s) 

autor(es) deve(m) permanecer ao lado do seu pôster durante o tempo indicado na 

programação para a exposição. Esta modalidade de trabalho comportará pesquisas 

empíricas ou teóricas concluídas ou em andamento, que foram enviadas nas 

modalidades de artigo ou resumo expandido. Se aprovado, preparar uma 

apresentação gráfica, com qualidade estética e atrativa, com as seguintes 

especificações: 

O Pôster deverá ser confeccionado com os seguintes elementos e estrutura: 

Somente serão aceitos trabalhos em Português e Espanhol. O material para 

exposição no evento deve ser confeccionado apenas depois que os trabalhos 

obtiverem resposta de aceitação por parte da comissão organizadora. Devem ser 

apresentados em formato retangular com 0,90 cm de largura por 1,20 m de altura. 

Siga o modelo de pôster exposto a seguir: 



 

 

Orientações Gerais quanto a Estrutura e Formatação dos Trabalhos  

Neste tópico descrevemos as propriedades de formatação de fonte e 

parágrafo para cada elemento do trabalho, que pode ser utilizado para definir a 

formatação para os autores que não estiverem habituados com o uso do recurso de 

Estilo no Word. 

Contudo, lembramos que criamos dentro do recurso Estilo do Word a 

definição para todos os elementos necessários à formatação do trabalho. Os nomes 

dos estilos são apresentados no texto, após o detalhamento da formatação, entre 

parênteses. 

Caso apareça algum elemento que não esteja descrito e/ou o autor tiver 

dúvidas quanto a formatação, solicitamos que se consulte as normas metodológicas 

a) Título do trabalho: deve ser em letra maiúscula, negrito com fonte arial, tamanho 70 

Exemplo: 

ATERRO SANITÁRIO: MOMENTO DE REPENSAR O DESTINO DO LUXO DA 
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA 

 

b) Autoria e dados de identificação e instituição de origem. Logo abaixo ao titulo 
com: fonte arial, em negrito, tamanho 40, centralizado. A organização segue 
conforme exemplo:  

1Clarice Arruda, 1Ana A. De Lara, 2Luci Betiolo 
 

1Acadêmicos do Curso de XXXXXX - FAMA 
2Professora do Curso de XXXXXXX da FAMA- (Orientadora) 

 
c) Texto que demonstre os resultados de pesquisa deve ser digitado em fonte arial, 
tamanho 36 e conter os seguintes elementos: 

 Introdução 
 Objetivos da pesquisa 
 Material e métodos 
 Resultado e discussão 
 Considerações Finais 
 Referências 

d) O pôster deve conter prioritariamente dados da pesquisa em forma de imagem ou 
gráficos. 

e) Todo pôster deve contemplar a logo da IES de origem. 



 
presentes no site da FAMA – www.famapr.edu.br 

O respeito aos critérios de normalização e formatação definidos pelo evento, 

são condições para que os trabalhos sejam publicados, portanto o arquivo deve 

seguir as seguintes instruções gerais: 

a. deve ser utilizado este modelo para a digitação do trabalho, portanto a 

extensão do arquivo sempre será .doc ou docx; 

b. não pode ultrapassar 2 megas; 

c. papel tamanho A4; 

d. margem superior e inferior com 3 cm; 

e. margem esquerda e direita com 2 cm; 

f. as páginas não devem estar numeradas;  

g. fonte: Arial 12 para o texto.  

O trabalho deverá conter os seguintes elementos de apresentação: 

1. título, fonte 14, negrito, centralizado; 

2. Subtítulos, fonte 12, minúsculo, sem parágrafo e em negrito; 

3. autor(es) – instituição (No rodapé: formação, e-mail); 

4. Orientador (Nota de rodapé: formação, e-mail) 

5. área temática; 

6. resumo; 

7. palavras-chave. 

8. introdução; 

9. desenvolvimento (subtítulos adequados ao objeto de estudo); 

10. considerações finais ou conclusão; 

11. referências, fonte 12, maiúsculo, negrito e centralizado. 

Instruções de Formatação dos Elementos da Apresentação do Trabalho 

O título do trabalho, deverá ser apresentado em negrito, todos os caracteres 

maiúsculos, tamanho da fonte 14, centralizado, espaçamento 1,5 (Estilo_Título do 

Trabalho). 

O(s) nome(s) do(s) autor(es) aparece(m) à direita da folha.  (Estilo_Autor). 

Após o nome de cada autor, utilizar a opção do Word “Inserir nota de rodapé”, 

digitando um brevíssimo currículo de cada um dos autores. O formato para nota de 



 
rodapé é Fonte 10 e espaçamento simples (Estilo_Texto Nota de Rodapé). 

O item “área temática” devem ser digitados em fonte 12, alinhamento à 

direita, espaçamento simples (Estilo_Grupo de Trabalho e Agência). 

Para o subtítulo “Resumo” deve ser utilizada a fonte 12, negrito, parágrafo 

simples, alinhado a esquerda e sem margem de parágrafo (Estilo_Resumo-

Subtítulo). 

O texto do resumo deverá ser em parágrafo único, fonte 12, espaçamento 

simples, justificado, sem margem de parágrafo (Estilo Resumo -Texto). O texto 

deverá ter entre 200 a 300 palavras. Para fazer esta verificação, utilize o recurso 

“Contar palavras”, disponível no Word. 

Os resumos para os trabalhos nas modalidades: Comunicação e Pôster, 

deverão conter a indicação clara do tema, do objetivo e/ou problema de pesquisa, 

descrição dos principais procedimentos metodológicos, apresentação sintética do 

referencial teórico utilizado para a análise dos dados e apresentação dos principais 

resultados.  

O item “Palavras-chave:” tem fonte 12 e negrito (Estilo Palavra-Chave). Os 

descritores, entre 3 e 5, separados por ponto e vírgula, utilizados como palavras-

chave têm fonte 12, sem negrito (Estilo_Descritores).  

Instruções de Formatação do Corpo do Texto: Introdução, Desenvolvimento e 

Considerações Finais, Conclusão ou Subtítulos e equivalentes 

Sugerimos ao(s) autor(es) que o texto apresente pelo menos os subtítulos 

necessários para uma publicação científica, ou seja, introdução, desenvolvimento 

(referencial teórico, metodologia, resultados e discussões) e considerações finais da 

pesquisa apresentada, nas modalidades de artigo e resumo expandido.  

O subtítulo deve ter a fonte 12, negrito e a formatação de parágrafo, 

(estilo_Subtítulo-1ºnível). 

Um subtítulo pode ser subdivido (Estilo_SubTítulo-2ºnível). 

O texto ao longo do trabalho deverá ser digitado em arial, fonte 12, com a 

formatação (Estilo_Texto). 

Entre os parágrafos do texto não usar linhas em branco. Não utilizar a tecla 

de tabulação ou barra de espaços para fazer margens, pois isto dificulta o processo 



 
de edição dos documentos. 

As citações diretas longas, ou, seja, aquelas com mais de três linhas, deverão 

ter seu parágrafo formatado com espaçamento simples, recuo de 4 cm, justificado, 

sem margem de parágrafo, fonte 10 e com linha com espaçamento 1 (15 pt, na 

notação do Word)  antes e 1 linha com espaçamento 1,5 (15 pt, na notação do 

Word) depois (Estilo_Citação Longa). 

Existem situações em que é necessário apresentar uma citação longa com 

mais de um parágrafo. Nesse caso o espaçamento duplo das linhas deve ser 

apenas antes do primeiro e depois do último parágrafo (Estilo_Citação Longa 

Diversos-Parag-1aLinha, Estilo_Citação Longa Diversos-Parag-meio e 

Estilo_Citação Longa Diversos-Último). 

As citações diretas com menos de três linhas devem vir entre aspas dentro do 

texto.  

Quando a citação curta se articula diretamente ao texto, o sobrenome do 

autor, ano e página vão dentro dos parênteses. 

Todos os autores referenciados no texto, seja em citações diretas curtas ou 

longas, ou ainda em paráfrases, devem estar presentes nas Referências e estas 

devem conter exclusivamente os autores referendados no texto. 

Caso seja necessário incluir no texto ilustrações (fotos, figuras, esquemas, 

quadros) ou tabelas, estas devem ser referendadas no texto. Não é possível a 

utilização de expressões “a figura a seguir...”, “a tabela seguinte”. 

A ilustração é alinhada no centro e sem margem de parágrafo 

(Estilo_Parágrafo-Ilustração-Tabelas).  

As Tabelas têm uma formatação diferenciada das ilustrações (fotos, figuras, 

esquemas, quadros). O espaçamento das linhas no interior da tabela é simples e o 

tamanho da fonte é 10 (Estilo_Tabela-Texto). O cabeçalho é fonte 10, negrito, 

espaçamento simples e não devem ter bordas laterais e linhas entre os dados 

(Estilo_Tabela-Cabec).  

A legenda destes elementos (ilustrações ou tabelas) aparece acima do 

elemento, com fonte 10, espaçamento simples (Estilo Legenda). Seja ou não uma 

produção do autor, deverá ser indicada a fonte, “Fonte: ...”, que ficará abaixo da 

tabela (Estilo_Fonte). 



 
Instruções para Formatação da Lista de Referências 

A lista de referências deve estar ao final do texto, e conterá exclusivamente 

as obras citadas dentro do corpo do texto. 

O subtítulo “REFERÊNCIAS” é centralizado, fonte é 12, negrito, todas as 

letras maiúsculas (Estilo_Referência_Título). 

As referências devem ser apresentadas em ordem alfabética, devendo ser 

digitadas em espaçamento entre linhas simples, espaçamento depois 1,5 

(Estilo_Referência), seguindo as normas que se encontram no site da instituição ou 

as Normas da ABNT.  

Caso tenham dúvidas, procurem esclarecê-las, mediante consulta enviada por 

e-mail à comissão do evento (pesquisafama@gmail.com). 

Preparação dos arquivos para submissão do trabalho 

Para submissão de trabalhos será necessário anexar dois arquivos, com os 

seguintes nomes:  

a) texto identificado (com o(s) nome(s) do(s) autor(es);  

Ambos os arquivos devem ser preparados e salvos em extensão “.doc ou 

docx”. A utilização deste modelo para digitação do trabalho já garante esta 

condição. 

A submissão do trabalho deverá ser feita apenas pelo 1.º autor do trabalho, 

no entanto TODOS os coautores deverão ter feito a inscrição e ter tido o seu 

pagamento confirmado para que se proceda a publicação. 

Avaliação dos Trabalhos  

A avaliação dos trabalhos enviados, compreende três etapas: 

1. verificação do pagamento realizado pelo(s) autor(es) cujos nome constam no 

trabalho identificado; 

2. avaliação do conteúdo; 

3. avaliação das normas e formatação. 

Passarão para a segunda etapa de avaliação, apenas os trabalhos cujo 

pagamento do(s) autor(es) for confirmado.  



 
Para agilizar o processo de avaliação e minimizar as reprovações de trabalho, 

sugerimos que verifiquem se: 

1. Utilizaram, para digitação do trabalho este modelo de documento; 

2. Seguiram as Orientações Gerais quanto a Estrutura e Formatação dos 

Trabalhos que constam neste documento; 

3. Utilizaram os documentos de avaliação que serão usados pela comissão 

técnica editorial; 

4. Seguiram as recomendações para fazer a lista de Referências citadas no 

texto. 

O primeiro item a ser avaliado pela comissão científica é a utilização 

deste modelo proposto. A não utilização deste modelo causará a reprovação 

direta do trabalho, sem a avaliação do conteúdo.  

Após o resultado da avaliação do conteúdo, os trabalhos aprovados passarão 

por uma avaliação específica de detalhes de normas para que atendam os requisitos 

para publicação estabelecidos.  

Os trabalhos que não atenderem as normas especificadas aqui serão 

reprovados quanto as normas e os autores terão 2 dias para realizarem a revisão e 

postarem novamente no e-mail. 

Caso o trabalho a ser alterado não seja revisado ou reenviado, o trabalho não 

poderá ser apresentado, nem publicado. 

Para o reenvio o autor deverá indicar o nome do arquivo como: 

a) texto reenviado identificado (com o(s) nome(s) do(s) autor(es);  

Considerações Finais 

Este texto teve por objetivo ajudar o autor a formatar o seu trabalho para ser 

enviado para o evento. Caso existam dúvidas de formatação ou em relação ao 

evento, entre em contato conosco pelo e-mail pesquisafama@gmail.com. 
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